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Informace o Chart 77 vydává nezávislá redakní skupina signatá Charty 77

Heman Chromý, Podolí 2762, 276 01 Mlník
Pavla Paloušová, Na Kamp 8, 118 00 Praha 1

Petr Ohi, Anglická 8, 120 00 Praha 2

Informace o Chart 77 vycházejí jednou za 14 dní. Jsou periodickou tiskovinou,
nezávislou jak na státní moci, tak i na Chart 77. úzce spolupracují a mluvími
Charty 77 a zveejují v plném rozsahu všechny dokumenty Charty 77 jakož i všechna
sdlení VONS. Náklady na výrobu a distribuci jsou hrazeny z dobrovolných píspvk
z domova i z ciziny. Signatám a aktivním stoupencm Charty 77 v eskoslovensku
se Infoch poskytuje podle technických možností, a to zdarma. V pípad výroby
a distribuce Infochu, které jsou nezávislé na naší redakci, jsou náklady na jeden
výtisk i s poštovným 10 Ks.
Petiskování i jiné pebíraní text zveejnných Infochem je možné jen s uvedením
pramene. Bez uvední pramene je možno pebírat dokumenty Charty 77, sdlení VOUS,

4

* ' jakož i texty, z jejichž charakteru i uvedenípetice, otevené dopisy, fejetony, jak
je zejmé, že nebyly psány pro Infoch.
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Charta 7713189 11.1.1989

X výbušnin Inttx

Adresováno Federálnímu shromáždní CSSR. * pedsednictvu vlády SSR.
V souvislosti s katastrofou letounu Boeing 747, který oe zítil 21. prosince

1988 ne skotské msteko Lockerbie, se tnovu stale stedem pozornosti výbušnina
eskoslovenské výroby Seatex.

Vláda CSSR nepopírá, Že ke zniení letadla a záhub 270 lidí mohla být použita
práv* tato látka. Lse uvítat, že navrhla - a návrh byl britskou stranou pijat
- aby skupina eskoslovenských odborník pispla na míst k Identifikaci píiny
aeítstí.

eskoslovensko Jisti není Jediným výrobcem a vývozcem výbušnin, él už k
promyslovým i bojovým úelm. Vlád taká prohlašuje, že "eskoslovensko nikdy
nedodávalo a nedodává taskaviny teroristickým organizacím**.

To však nezbavuje odpovdnosti ani vládu, ani obany.
Seatex byl už díve prokazateln použit irskými teroristy a byly také zabaveny

zásilky Semtexu, ilegáln pasovaného do Británie, údajné s Libye. Britská vláda
ped asem požádala, aby výrobce pidával do Seatexu aroaatickou látku, která
by umožnila Jeho snažSÍ odhalení a identifikaci.

Informace o vývozu eskoslovenských výbušnin a pípadných akcích s.úad zajiš-
tujících, aby výrobku Kade in Czechoslovakia nebylo možno využívat k hanebným
teroristickým inm, jsou nedostatené, ne-li nulové. My, kteí se nechceae podílet
na odpovdnosti za tuto hanbu, drazné vyzýváme všechny obany, tisk a Federální
shromáždni CSSR, aby požadovali informace o všech aspektech vývozu eskoslovenských
výbušnin i jiných zbraní a vypracování takových opatení, která by znemožnila
jejich použití teroristy.

Žádáme eskoslovenskou vládu, aby Jednoznan odpovdla na následující otázkyi
II Do kterých zemí, za jakých podmínek a v jakém množství Je vyvážen Semtex

a podobné výrobky, které jsou zneužitelné teroristy?
2| Jaká opatení už vláda uinila, a jaké ješt hodlá uinit, aby zahraniní

zákazníci neposkytovali eskoslovenské výrobky teroristm?
3| Jaké dvody naší vlád brání v tom, aby podnikla písiuSné kroky, díky nimi

by s.výrobky byly snadno odhalitené pi celních a Jiných kontrolách a díky niaž
by pi jejich nalezení mohl být zjištn pvodce jejich zneužití.

Žádáme také, aby vláda prbžn Informovala veejnost pedevším o svých dalších
rozhodnutích a inech v této oblasti. Nelze dále tolerovat, aby eskoslovenské
výbušniny a zbran sloužily ve svt teroristickým skupinám.

Torná! Bradílek Dana Msícová Saša Vondra
aluví Charty 77 mluví Charty 77 mluví Charty 77

Charta 77i4|89

VzposcCnka na Jana Palacha

Zde, na tomto míst, se ped dvaceti lety upálil Jedenadvacetiletý student
filosofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach.

Zemel mladý lovk, o kterém Jsme vdli a víme tak málo práv proto, že nebyl
nikterak výjimený krom toho, že bral nesmírn vážn to, co si lidé v této zemi
krátce pedtím slibovali. Nabídl svj život jako obtí, aby nám ty sliby pipomnl.

Umel, protože chtl vykiknout co nejhlasitji. Chtl, abychoa si uvdomili,
co se to s náai dje, abychoa uvidli, co to vskutku dláme, a uslyšeli, co to
vskutku íkáme v tom ase ústupk, o kterých se íkalo, že Jsou nezbytné,
kompromis, které byly vydávány za rosunraé, a taktizovéní, o kterém se leckomu
chtlo vit, že Je chytré. Vytrácelo sa tehdy vdomí, že i pod nejvtším tlakem
musí pi tom všem cosi zstat, cosi základního, s ím na trh už nelze e bez eho
lidský život ztrácí svou nezadatelnou dstojnost.

Jan Palach umel a všichni jsme pak na chvíli onmli. Statisícový proud lidí
se vinul ulicemi Starého Msta, aby se poklonil jeho památce ped rakví vystavenou
v Karolinu. Bylo to nco zásadního, co nás tehdy všechny spojilo. Ale bylo to
málo, jak ukázalo dvacet uplynulých let. Kalná povode lží, které Jan zoufale
nastavil vlastní tlo, dosud neopadla.
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Dost možná, že opit oastává as taktizování, kompromis * ústupk. Dobe víme,

že se tu hned tak nedohodneme o tou, co Je v šivot lovka, v život spolenosti
najdležitjší. Kže se nám pak zdát, « nie takového ani není. Pipomínka absolutní

obiti Jana Palacha není proto neasná. Pokusme •« tedy pedstavit si tu chvíli,

kdy sbíral odvahu ke svému inu a kdy nám pak v blízkosti bronzové podoby svtce,
patrona zem eské, strašným zpsobem pipomnl, ím Jsme sami sobi povinováni,

nemáme-li zahynout jako lidské spoleenství* Vydržme chvíli hledt do toho ohn,
abychom se rozpomnli, še nco takového vbec existuje* nco, e ím nelze ne trh

ani vera, ani dnee, ani sítra. Co dlá lidi lidmi práv tím, že je pesahuje,

a co Je ve sdravé spolenosti nakonec spojuje*

Ten pohled vydržíme jen chvíli. Oslnivé svtlo mlo by nás donutit sklopit

oi a samyslet se nad sebou.

Ob!" Jana Palacha není Jen historií, ale stále živou vyrvou pro nás pro všechny,

kteí si uvdomujeme, co jsme dlužni. Zanme tedy splácet svj dluh již dnes.

Poklome se jeho památce a napimme set

Tomáš Hradílek Dana Nmcová Saša Vondra

mluví Charty 77 mluví Charty 77 mluví Charty 77

(Tato alova mla pednést na Václavském námstí dne 15.1.1989 Vlasta Chramostová.

Bylo v tom zabránno.) *

Charta 77 1 5 í
89 Vládám stát, úastnících se procesu KBSK

Paní a pánov,
práv Jste podepsali dokument, v nmž se všichni úastníci helsinského procesu

zavazují, že ae "vyhnou jakémukoli inu, který není v souladu s ustanoveními

Závreného ektu a dalších dokument KBSl" a že "uznávají, že jakýkoli takový

in by poškodil Jejich vzájemné vztahy a bude pekážkou rozvoje spolupráce mezi

nimi".
V nedli 15. ledna rozbily masivní policejní sbory v Praze za pomoci obrnných

transportér, vodních dl, alzného plynu a psu pokojnou manifestaci eskoslovenských

obanu, kteí chtli uctít památku studente Jana Palacha, jenž se ped dvaceti

lety upálil na Václavském námstí, aby varoval ped pokraující demoralizaci

spolenosti po invazi vojsk Varšavské smlouvy do eskoslovenska. Skupina zástupc
nezávislých iniciativ, kteí chtli na místé Jaho inu položit kvtiny, byla

zadržena policií. Zvláštní policejní jednotky a Lidové milice pak do veerních
hodin rozhánly, bily a kropily vodními dly po celém stedu msta tlaíce oban,
kteí se chtli zúastnit pietníhe aktu. Policie zranila mnoho lidí, nkteré vážn.
V pondlí 16. ledna pak policejní Jednotky akci zopakovaly. Jeatliže však v sedli
mohly alespo pedstírat, le uzavely Václavské námstí, aby pípadn zabránily

naplnní anonymní hrozby, pravdpodobn fiktivní, že na Václasvkém námstí opt
zaplane lidská pochode, v pondlí svj zásah zámrn vyprovokovaly. Když nkolik
zástupc nezávislých iniciativ položilo kvtiny u pomníku sv.Václava, aniž by

k tomu pizvali další obany, policie je okamžit zadržela, uzavela sted msta
a rozhánla, opt pomocí vodních dl, slzného plynu a obrnných transportér tisíce

oban, kteí jím v té dob procházeli. Teprve policejní brutalita pimla mnohé,

aby hlasit protestovali. Surovosti vi pokojnému obyvatelstvu a uvznní trnácti
zástupc nezávislých iniciativ a dalších oban, je tedy demonstrací síly a úelovým
politickým aktem.

eskoslovenské orgány státní moci byly sice vývojem mezinárodní situace pinuceny

podepsat vídeský dokument, ale snaží aa ve skutenosti zabránit jakémukoli vývoji

k demokraeii, rozvoji nezávislého a svobodného myšlení a obanských iniciativ

V posledních tech msících proto vystupovaly zásahy proti nezávislým skupinám

a uvznili nap. mladé aktivisty Nezávislého mírového sdružení, z nichž dosud

zstávají ve vazb TomáŠ Dvoák a Eara Marvanová} ve vazb jsou roznž Petr Cibulka,

kterému hrozí za šíení nezávislé kultury až deaet let vzení, Eva Vidlaová,

která vystoupila na jeho obranu, a Ivan Jirous, který ze petici, poukazující na

odpovdnost státních orgán za smrt politického vzn Pavla Wonky ve vzení, eká
trest do pti let* V psychiatrické 1 Sebn je dosud Augustin Navrátil, autor petice

za náboženské svobody a odluko církve od státu, kterou podepsalo víc než pl miliónu

lidí. \ \>

V tomto pímém útoku na helsinský proces není eskoslovensko samo. tJady NDR^ \



systematicky kriminalizují a nutí k vystihován* aktivisty nezávislých obanských
iniciativ. kdyí nap. o píležitosti 7Q.výroí zavraždní Rosy Luxemburgové a
Karla Liebknechta zdrazují, že "svoboda Ja vždy svobodou pro Jinak smýšlející"
a protestují proti zákazu sovtských filmu a asopisu. Tsn pad podpisem vi-
dnaltého dokumentu uvznily v Lipsku kolem stovky lidí, s nichl osm zastává va
vzení s obvinním pro poškozování státního poádku, sa což mohou být odsouzeni
až na pit let. V týdnu ped podpisem vídeského dokumentu uvznily bulharská úady
sedm aktivistu Nezávislé spolenosti pro lidská práva, mj.se poskytování rozhovoru
pro západní rozhlasová stanice. O situaci v Rumunsku není teba hovoit.

2 tchto postupu lze usuzovat, Se se vytváí faktická seskupení nkolika vlád,
zameno* jak proti pozitivním zmnám ve východní ásti Evropy, tak proti
celoevropskému sbližování, Jehož významným aktivním prvkem Je helsinský proces.
Má-ii positivní vývoj pokraovat, nelze pehlížet a tolerovat, když nkteré vlády
chápou dokumenty, která pokrytecky podepisují, za cár papíru.

Teprve as ukáže, zda sa podpis vlád ptaticeti úastnických stát pod
dokumentem, jehož smluvní závazky ást úastník neplní a zejm plnit zatím
nehodlá, stane pece jen impulsem pro zlepšení situace v oblasti lidských práv
a zda postup vlád, které ve Vídni daly pednost uzavení následné schzky závreným
dokumentem ped jejím ztroskotáním, bude dodaten ospravedlnn. K tomu Je teba
nejen trplivosti, nýbrž i rozhodnosti.
Pi posuzování situace v eskoslovensku si prosím uvdomte, že policejní sbory

byly nasazeny nikoli proti rozvášnným davm, nýbrž proti úastníkm pietního
shromáždní, a že Stanislav Penc ml. , Jana Petrová, Saša Vondra, Jana 3ternová,
David Nmec, Dana Nmcová, Ota Veverka a Petr Placák Jsou spolu s Josefem Sákem,
Markem Ptákem, Václavem Kratochvílem, Jitkou Vavíkovou, Jiím Fialou a Václavem
Havlem vznni nikoli proto, že kladli bomby, ale za to, že kladli kvtiny.

V Praze 17.1.1989 Tomáš Hradílek
mluví Charty 77

(Mluví Charty 77 Dana Nmcová a Saša Vondra jaou ve vzení.)
, *

Charta 7716(89 Hladovka kolektiva mluvích Praha 17 . 1 . 1989

Kolektiv mluvích spolu s daiími aktivisty Charty 77 bude v nedli 22.1.1989
držet hladovku na protest proti trvajícímu nezákonnému vznní ady s.oban
z politických e náboženských dvod a rovnž na protest proti uvznní pedstavitel
Charty 77, dalších nezávislých Iniciativ a jednotlivých spoluoban, kteí chtli
ve dnech 13. a 16. ledna kvtinami uctít památku Jana Palác ha.

Seznam nespravedliv vznných s.oban pedloží mluví Charty 77 píslušným
úadm.

Tomáš Bradílek
mluví Charty 77

(Další dva mluví Charty 77, Dana Nmcová a SaSa Vondra, Jsou ve vzení.)

*

Charta 77 I 7 | 89 Podkování Praha 20.1. 1989

Mezinárodní spolanosti pro lidská práva
Zurich, Víde, Frankfurt n.M.

Charta 77 dkuje tímto pracovníkm a spolupracovníkm Mezinárodní spolenosti
pro lidská práva (IGFM) , zejména Dan Seidlové, ale i dalším, za organizaci
mezinárodní etzové hladovky, která mla pispt k vyhlášení amnestie
eskoslovenských politických vz.

Tato moráln významná akce, Jejíž souásti bylo i odesílání protestních dopis
pedním eskoslovenským initelm a také pozdrav vznným, Je novým svdectvím
o možnostech celosvtové solidarity v oblasti prosazování a obhajoby lidských
práv.

Naše velé díky patí též více než 800 obanm Švýcarska, Rakouska, NSR, Norska,
Švédska, Dánska, Francie, Anglie, Holandska, Itálie, Poláka, Ma3arska, eskoslo-
venska, Kanady, Austrálie, USA a dalších zemí, kteí jednodenním hladovním a
dopisy vyjádili rozhodný nesouhlas s tím, že v eskoslovensku Jsou v rozporu
s pijatými mezinárodními dohodami stále Ješt trestn stíháni s vznni nkteí
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nkteí obané aa své Kritické a nekonformní názory a aa jejich žíení.
Je tžké posoudit konkrétní výsledky, ktaré tato mezinárodní hladovka pinesla.

Minimáln pisnila k prepultní jednoho politického vzn, Valtera Kanii, jemuž
byl mnohaletý trest odntí svobody perušen z vážných zdravotních dvod j možná

,

že pomohla i k uritému posunu v posuzovaní nkterých domnlých trcatných in.
Pi rigidních pístupech a. politické a soudní moci. lišících se už dnes oste
od pístup sovtských, maarskýeh i polských, je i to úspch.

Souasn bychom chtli podkovat pracovníkm Mezinárodní spolenosti pro lidská
práva (XGFM), zvlášt paní Dagmar Vankové a panu Johannu Moravitsovi, aa sociální
pomoc rodinám nespravedliv pronásledovaných i jednotlivcm a rovnž aa intervenní
a informaní innost ve prospch nespravedliv atíhaných eskoslovenských oban.
Hase díky patí též osobním patronm vesnných a jejich rodin.

Tomáš Hradílek
mluví Charty 77

(Další dva mluví Charty 77, Dana Nmcová a Saša Vondra, jsou ve všení.)
*

Charta 77|8|89 Prohlášení k lednovým událostem Praha 22.1.1989

Zástupci eskoslovenska pijali dne 15. ledna 1989 závrený dokument vídeské
následné achaky KBSE. Zavázali se mj . "respektovat právo svých oban aktivn
piapívat jako jednotlivci nebo sdružení s jinými názory k prosazování a ochran
lidských práv a základních svobod." (13e), a "usnadovat pímé kontakty a komunikaci
mezi tmito jednotlivými organizacemi a institucemi jak uvnit jednotlivých
úastnických stát, tak mezi nimi a odstraovat zákonné a administrativní pekážky,
nesluitelné se závry KBSE, pokud existují" (26).

V uplynulém týdnu policejní jednotky za asisence lidových milicí brutáln
rozehnaly pokojná shromáždní obyvatel na Václavském námstí v Praze. Již pedtím
rozpoutali nkteí pedstavitelé státní moci a áat tisku lživou a pomlouvanou
kampa proti nezávialým iniciativám, naznaují, i pímo obvinují pedstavitele
obanského hnutí, že chtjí dohnat mladé lidi k sebevražd. Pílí o jakýchsi
telefonických hrozbách umístit v kin, obchodním dom a jinde bomby. Kdosi prý
vyhrožoval stelbou. Sudé právo 21. ledna tvrdí, že "jsou to nesporn výhržky
organizátor a podncovatel akcí na Václavském námstí". Za n jsou pak vydáváni
nikoli skutení pvodci tchto provokací, ale nezávislé iniciativy, zejména Charta
77. Jako ozvna SO.let, výraz odmítnutí lepších mezinárodních vztah a neúcty
ke smluvním partnerm v helsinském procesu zní obvinní, že tyto iniciativy jsou
ízeny z "nepátelských center" v zahranií.

Druhou, mírnjší linii propagandy pedstavují tvrzení, že "provokace brání
pestavb", že demonstracemi se nic nevyeší, že "diskusi pijímáme, ale s
nekonstruktivním vybíjením váiní se nebudeme smiovat".

Shrneme nejprve fakta.
Charta 77 ani jiné obanské iniciativy neorganizovaly žádná demonstrace.

Pedstavitelé pti iniciativ se dohodli, že v nedli 15. ledna ve trnáct hodin
položí kvtiny na míst, kde se ped dvaceti lety obtoval Jan Palach, aby varoval
ped postupující kapitulací a demoralizací eskoslovenské spolenosti, tedy ped
tím, co se pozdji skuten stalo a co nás zatžuje dodnes. Krátký pietní akt
na Václavském námstí ml probhnout za úasti nkolika desítek pátel. Nezávislé
iniciativy dále navrhovaly obanm, aby vzpomnli Palachový památky položením
kvtin na jeho hrob 21. ledna 1939, a to individuáln, v ase, který si sami zvolí.
Ani ve Všetatech neorganizovaly tedy masové shromáždní.

Složky státní moci, které se cítí ohroženy pozitivním vývojem v nkterých zemích
východní poloviny Evropy a v mezinárodních vztazích, projevujícím se i oživením
obanských postoj v eskoslovensku, se zejm rozhodly využít této píležitosti
k útoku proti nesávilým iniciativám. Odmítly další jednání o alternativních
možnostech uctní Palachovy^památky . Situaci ovlivnil dopis, ohlašující, že 15. ledna
opt zaplane lidská pochode. Bylo možné pedpokládat, že je to provokace. Nebyl©
však možné vylouit, že kdosi se rozhodl k zoufalému inu. Tomu bylo teba zabránit.
Protože s.televise odmítle nabídku Václava Havla, využil zahraniních sdlovacích
prostedk. ^

V nedli 15. ledna mla tedy státní moc záminku k uzavení Václavského námstí.
V následujících dnech nikoliv. V pondlí zneužila skutenosti, že nkolik zástupc,
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v nedli zadržených, položilo kvtiny u pomníku ev.Václava. 0 svém individuálním

zámru veejnost neinformovali a nelze Je tady obvinit z organizování demonstrace,

otografie z Jejich zatýkání dosvduje, áe pítomno bylo jen nkolik desítek

nehodných chodc. Poté vtrhly na námstí, kterým v této dob* procházejí bžn
tisíce Udí, stovky policist, obrnné transportéry a vodní dla. V úterý 17 .ledna,

po dlaiíia vpádu bezpenostních jednotek na Václavské námstí, byli lidé, zejména

mladí, už oprávnn poboueni jednáním státní moci. Provolávali proto hesla,

Odsuzující násilí, žádající svobodu, demokracii, propuštní zatených. Žádalis

Pište pravdu! Nelžete 1 Al žije Charta! At šija Havel! Lidská práva! Hovou vládu!

Vrate nám Dubeka! Gorbseov to vidí, Honza Palach atd. Ve stedu a va tvrtek
se sešly zcela spontánn tisíce lidí, aby diskutovali o situaci v eskoslovensku.

Zdrazujeme, že i pi brutalit, s jakou policie zasáhla zejména ve tvrtek
19. ledna, kdy bylo mnoho lidí zranno, sa demonstranti chovali klidn a dstojn,
neútoill na bicí komanda, neházeli kamením, nerózbíjeli žádné pedmty. Když

lidé, prchající ped vodním dlem, porazili popelnici, postavili ji a vrátili

do ní odpadky, které se vysypaly. Lze takové chování nazývat "vybíjením

nekonstruktivních vášní"?
Brutalita poádkových Jednotek byla tedy nejen zcela neoprávnná, ale zámrná

a szmená i proti lidem, kteí náhodn procházeli Václavským námstím. Zejm
proto, aby zastrašeny byly nejen všechny projevy nezávislého myšlení, ale aby

každý oban pocítil, že státní moc si proti nmu maže dovolit cokoliv. Její poínání
lze hodnotit Jen jako otevený átok proti spolenosti, proti vývoji k demokracii

v systémech, založených na ztroskotavším stalinském modelu a proti mezinárodnímu

sbližování, možnému jen pi prosazení lidských práv jako spolené civilizaní

hodnoty.
Žádná nezávislá iniciativa v eskoslovensku nevolá po násilí, nýbrž po dialogu.

Nechceme, aby pedstavitelé moci dovedli spolenost k výbuchu, kterým by byli

smeteni podobn jako Gomulka i Gierek, k výbuchu, jehož úet by vžak celá

spolenost musela dlouho splácet. Pokojný dialog o tom, jak sladit politickou

praxi s mezinárodními pakty o lidských právech, které eskoslovensko pijalo,
nabízí Charta 77 držitelm mocí už od svého poátku ped dvanácti lety. Reakcí

jsou pouze pomluvy, perzekuce, policejní pronásledování a vznní. Jen v posledních

týdnech prokázaly nezávislé iniciativy svou vli ke kompromisu peložením
manifestace k 40.výroí deklarace lidských práv na Skroupovo námstí. A také klidným

a dstojným prbhem této manifestace. Nezávislé mírové sdružení žádalo primátora

hlavního msta Prahy o pidlení sálu, kam by peložilo z Václavského námstí
diskusní odpoledne posledních sobot v msíci. Primátor žádost zamítl.

Nahrazování dialogu násilím Je tedy monopolem státní moci, respektive tch
Jejích pedstavitel, kteí Jsou sodpovdni za žalostný stav eskoslovenské

spolenosti. Žádáme proto, aby konen odstoupili a byli nahrazeni politiky,

schopnými zahájit celospoleenský dialog.

Žádáme, aby byli odvoláni z funkcí všichni initelé, zodpovdní za neodvodnný
a brutální postup policejních sil a Lidových milicí proti pokojným shromáždním
obyvatel, pedevším federální ministr vnitra a náelník Správy SNB pro Prahu a

Stedoeský kraj.
Bez dialogu není možná nejen demokratická pemna spolenosti, ale ani ešení

okamžitých a nejnaléhavjSích hospodáských a spoleenských potíží. K tomu je

nutné propustit ihned všechny zatené a zrušit jejich obvinní, pestat lhát ve

sdlovacích prostedcích a otevít jejich stránky pravdivé diskusi, umožnit

registraci a legalizaci nezávislých skupin a asopis. Jsme pipraveni jmenovat

své zástupce pro konstruktivní televizní besedu s pedstaviteli státních orgán.
Pro uklidnní situace a k zahájení dialogu žádáme, aby Národní výbor hl.m.Prahy

a národní výbory v místech, v nichž si to obané budou pát, poskytly veejná
prostranství nebo sály, kde by mohli všichni lidé svobodn vyjádit své názory

a diskutovat o cestách ke spoleenskému rozvoji eskoslovenska.
Charta 77 není politická organizace, která by mohla nabízet konkrétní modely

politického uspoádání. Její zkušenost Je však práv zkušeností možné plurality

a dialogu rzných politických a spoleenských postoj, pesvdení a duchovních

orientací. Tuto svou zkušenost mže nabídnout jako skrovný píspvek k nezbytnému

dialogu v celé spolenosti. Tomáš Hradílek

(Hluví Charty 77 Dana Nmcová a Saša Vondra Jsou ve vzení) .
Iweí Charty77



Dokument Charty 77 Prohlášení k lednovým událostem byl sveejnu na tiskové
konferenci, kteí • konala v Prut dne 23. ledna 1989. Signatái Charty 77 Ladislav
Lis, Anna Sabatová, Libuše 3ilhánová a Petr Uhl * len Nezávislého mírového sdruženi
Tomáš Tvaroch na ni zodpovdli dotazy zahraniních noviná. Tlakové besedy se

zúastnili pracovníci agentur ATP, ANSA, AP a Reuter, dopisovatel Hlasu Ameriky
a pracovníci Jedné televizní spolenosti. Beseda se týkala zejména nedávných
demonstrací v Praxe, policejních a soudních represí a znny postavení nezávislých
skupin ve spolenosti.

*

Osná—

n

i nezávislých iniciativ

Minulý týden jsme jako zástupci pti nezávislých iniciativ informovali Obvodní
národní výbor v Praze 1, še se dne 15.1. ve 14 hod. setkáme ke krátké vzpomínce
na Jana Palach* u sochy sv,Václava na Václavském námstí v Praze. Protože jde
o krátký vzpomínkový akt a nikoliv o manifestaci i veejné shromáždní, nemáme
ve smyslu zákona oznamovací povinnost. Tuto skutenost jsme opt zdraznili ve
formálním odvolání, jimž jsoe reagovali na neoprávnný zákaz, vydaný ONV v Praze
1. Uvedli Jsme zde. Že na svém pvodním úmyslu trváme.

Dne 10.1. došlo k Jednání našich zástupc s JUDr.Martinem Houskou* vedoucím
odboru vnitních vcí NVP, který na nás naléhal, abychom od zámru uspoádat setkání
ustoupili. Dále navrhoval, aby setkáni probhlo jinde. V jednání se mlo pokraovat
dnes, 11.1., avšak Martin Houska telefonicky oznámil, Že vzhledem ke stanovisku
politických orgán nemá další jednáni smysl a že úady na svém zamítavém stanovisku
k setkáni na Václavském námstí trvají.

Po dkladné úvaze jsme se rozhodli uskutenit setkání na pvodn dohodnutém
míst a v pvodn dohodnutou doubu. Pokud pak Jde o anonymní dopisy, adresované
Václavu Havlovi a Dan Nmcové, psané lovkem, který se na tomto míst v
odpoledních hodinách údajn míní upálit, nevyluujeme možnost, že jde o provokaci,

jíž má být diskreditováno nezávislé hnutí v eskoslovensku. Kdyby však nkdo
skuten choval sebevražedný úmysl ohlášený v dopisech, znamenalo by pro nho
odvoláni vzpomínkového aktu potvrzení toho, ze je na nho upena pozornost
veejnosti, a mohlo by to být naopak Impulsem pro uskutenní jeho zámru. Vyjádení
Václava Havla a Dany Nmcové k tmto dopism považujeme za dostaten jasné
stanovisko, které by mlo pisatele od jeho nešastného sámru odradit.
V Praze 11.1.1989

Petr Placák - eské dtij Tomál Hradílek, Dana Nmcová, Saša Vondra - Charta 77

1

Heman Chromý. Stanislav Penc ml., Ota Veverka - Mírový klub Johna Lennona* Ondej
erný, Jana Petrová, Miloš Zeman - Nezávislé mírové sdružení) Petr Bartoš, Pavel
Jungmann, Bedich Koutný - SPUSA.

WmWmW mmmmm finwtmn

Sdleni Výboru na obranu nespravedliv stihaných, kterf je s. ligou pro lidská
práva a lenem Mezinárodni federace pro lidská práva (FIDH)

Všechna sdleni VONS Jsou zasílána Federálnímu shromáždní. Jména a adresy len
VON8 jsme zveejnili ve sdlení .860.

Sdlení £.877 (Jan Klvan odsouzen)

Samosoudkyn obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr.Marie 8cheuzerová soudila v hlavním
líeni dne 9.1.1989 271etého elektromontéra Jana Kivena z Roudnice n. Labem,
signatáe Charty 77, žalovaného s tr.inu útoku na veejného initele podle 115612
tr. zákona a trestného inu stžování pravomoci veejného initele podle SISéa
tr. zákona, jichž se ml dopustit pi manifestaci 28. íjna 1988 na Václavském námstí
v Praze. I když jediný svdek, nstržm. Skála vypovídal znan neurit - nedokázal
nap. uvést, Jaké hrubé výroky obvinný vyslovil - a i když Jan Kivan popíral,
že by ae žalovaného jednání dopustil, byl uznán vinným spácháním tchto in a
odsouzen ke tyem msícm odntí svobody s podmínným odklsdem na jeden rok.

Prokurátor ae vzdal práva odvolat se, J.Klvan ai ponechal lhtu na rozmyšlenou.
(Vis sdlení .850 a 874.)

V Praze 10.1.1989
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8dlení g.878 (lubog Kvchvalskv »ed soudem)

bkxesnZ prokurátor pro Prahu 1 JUDr.Milan Trkal žaluje Luboíe Rychvalského,

na*. 11,4.1964, hlídce o. p.Konstrukt lva Praha, trvale bytem Karlovy Vary - Stará

Kole, Dvoákova 23, pechodná bytem Praha 5, Kížová 48, pro tr.iny stžování

výkonu pravomoci veejného initele [1156a tr.i*] a útoku na státní orgán a orgán

spoleenské orgaaixace [U54|2 tr.a.]. Uvedených tr.in ee míl L.Rychvalský

dopustit tím, še 28.íjna 1988 pi nepovolená manifestaci na Václavském námstí
neuposlechl výzvy k vyklizení prostoru a že pi zákroku VB k vyt ležení shromáždných
"pocnl vykikovat hrubé osoující nadávky na adresu zekroujících píslušník
VB". Zejména pak tím, že když proti nmu Jediný prokuraturou navržený svdek,
nstržm.Josef Beran použil obušek, "poal se na svdka všet a kikem povzbuzoval

pihlížející k ajevnému odporu vfii zakroujícím píslušníkm VB". Bude-li

L.Rychvalský, který Je stíhán na evobod, uznán vinným tmito trestnými Siny,

hroší mu trest odntí svobody až do jednoho roku.

Hlavní líení v tr.veci L. Rychvalského ped senátem obvodního soudu pro Prahu

1 sa pedsednictví JODr.Jany Pcbtové bylo stanoveno na 19. ledna 1989 v 9,00 hodin

do místnosti .222 v budov téhož soudu na Ovocném trhu 14,

V trestní vci proti L.Rycuvalskénu se opakuje stereotyp obvinní, produkovaných

jako na bžícím pásu proti desítkám úastník manifestace dne 28.íjna. Když se

ped soudem ukáže, že obvinný ne uvádném míst vbec nebyl a Že se žalovaných

in nedopustil, je náležitost zpravidla pedána národnímu výboru k projednání

jako pestupek, aniž by soudce i prokurátora napadlo pomyslet na svou povinnost

stíhat zúastnné píslušníky SNB pro tr.in kivé výpovdi nebo kivého obvinní.

Uvažme však hypotetickou možnost, že se L.Rychvalský opravdu zúastnil

protiústavn zakázané manifestace 28.íjna, že pi nezákonném a brutálním zásshu

proti manifestantfim vykikoval výtky na adresu zakroujících píslušník SNB a

ze se po zmlácení obuškem dožadoval pomoci pihlížejících. Jsme toho názoru, že

i kdyby se vci opravdu sbhly takto, ml by být L.Rychvalský spíže ocenn za

mimoádnou obanskou statenost. Stíhán e potrestán by ml být nstržm.Josef Beran,

který ho bil. A zvlášt by mli být stíháni a potrestáni ti, kdo k tomuto absurdnímu

bití a brutalit vydali rozkaz.

V Praze 10.1.1989
*

Sdleni .879 (Domovní prohlídka u Jana Sabaty)

Dne 11. ledna 1989 byla provedena v byt Jane Sabaty, v Kallabov 29, Brno,

tíhodinová domovní prohlídka. Provádli ji mjr.Petík a kpt.Jií Musil z MS SUB

Brno. Signatá Charty 77 Jan Sabata je lenem Výboru na obranu Petra Cibulky a

prohlídkou byl postižen v souvislosti • inností tohoto výborui formáln byla

prohlídka odvodnna tím, že by se v byt mohly nacházet vci dležité pro

tr. stíhání ing.Evy Vidlaové, která je sa svou innost ve Výboru na obranu Petra

Cibulky od 19. prosince 1988 vazebn stíhána. Je obvinna s tr.inu nadržování

podle 1166 tr. zákona (vis naie sdlení .871). Bhem domovní prohlídky bylo odato
asi 60 položek» Slo o vtlí množství Lidových novin, Informací o Chart 77 a

Manifestu HOS. Zabaven byl také kopírovací pístroj znaky Toshiba. Je to druhá

domovní prohlídka, která byla u J.Sabaty bhem posledních tí msíce provedena.

V Praze 17.1.1989
*

Sdlení .880 (Tomáš Tvaroch odsouzen)

Dne 11. ledna 19S9 vydal mstský soud v Praze ve veejném zasedání usnesení,

kterým zamítl odvolání prokurátora proti rozsudku obvodního soudu pro Prahu 1,

jímž byl Tomáá Tvaroch odsouzen k jednomu msíci vzení s podmínným odklsdem

na jeden rok (viz sdlení .840, 843, 849, 850, 851, 861, 873). Zasedání pedsedal

JUDr.Petr Stutzig. Vydáním tohoto uenesení se stal rozsudek obvodního soudu

pravomocným. Mstský soud zaujal v podstat stejné stsnovisko Jako soud prvního

stupn* že totiž se TomáŽ Tvaroch úastnil shromáždní dne 28.10.1988, které ^yto

zakázáno rozhodnutím ONV v Praze 1, a dopustil se tak peinu proti veejnému
poádku podle 16 a | zákona o peinech. Pokud se týká pvodn žalovaného dalSího

poražení veejného poádku dne 26.11.1988, dospl soud k názoru, že nejde o pein,
protože nedošlo k narušení veejného poádku. \\



Tomáš Tvaroch va své obhajob oznail vyhlášku NVP z 20.10.1988, na jejímž
základ byla manifestace zakázána, aa protiústavní a protisákonnou. Podotkl, že

28. íjna jediným elementem, narušujícím veejný poádek, byla policie.

Celý pípad Tomáše Xvarocha lze zaadit k tm poinm státní moci, jimiž se

pomocí policie a justice snaží umlovat a aaatražovat obany angažující ae v
nezávislých iniciativách.

V Prase 22.1,1989
*

Sdlení .881 (Miroslav Kvašnák ped soudem)

Sne 16 .ledna 1989 probhlo u obvodního soudu pro Prahu 1 hlavní líení proti
Miroslavu Kvašnákevi, nar.25.12.1961, který je obvinn z tr.inu podncování [1164

tr. zákona], útoku na státní orgán a orgán spoleenské organizace [|154|2 tr. zákona]

a Stžování výkonu pravomoci veejného initele {$156 a|tr. zákona] za úast na

manifestaci 28. íjna v Praze. (Viz naše sdlení 5.850.) M.Kvašnáka zadržel 28. íjna
odpoledne ve Vodikov ulici píslušník SNB v civilu, který u soudu svdil, že

M.Kvašnák kiel urážky ne adresu píslušník pohotovostního pluku, kteí zabra-

ovali v prchodu na Václavské námstí, a že vybízel lidi, aby neutíkali a

neodcházeli. Miroslav Kvašnák celou záležitost popisuje úpln jinak a žádá o

pedvedení videozáznamu, který mže jeho výpovS potrvrdit.
Samosoudkyn JtJDr.Jana Pchotová odroila hlavní líení na 30. ledna 1989 na

tináctou hodinu do místnosti .222 ve 2.pate obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný

trh 14.

V Praze 22.1.1989
*

Sdlení £.882 (Hlavní líeni s Lubošem Rychvalakým)

One 19 .ledna 1989 zaalo n obvodního zoudu pro Prahu 1 hlavní líení s Lubošem
Rychvalakým, nar.11.4.1964, atíhaným pro úast na manifestaci 28.10.1988 podle

|1$4|2 tr.z. (útok na státní orgán a orgán spoleensk organizace) a 1156 a|tr.z.

(ztžování výkonu pravomoci veejného initele). Obžaloba viní Luboše Rychvalskóho,

že se zúastnil nepovoleného shromáždní oban 28. íjna na Václavském námstí,
neuposlechl výzev zakroujících píslušník SNB k rozchodu a pi zákroku orgán
VB je hrub urazil. Luboš Rychvalský vypovdl, že se manifestace zúastnil a
že pot, kdy slyšel výzvy k rozchodu, byl spolu s dalšími obany vytlaován
poádkovou jednotkou do podchodu na stanici metra Muzeum. Peato, že ae skupina
oban vytlaovaných do netra zásahu nijak nevxpirala, bylo proti nim použito
vodní dlo, což mezi ustupujícími obany zpsobilo paniku. Píslušníci poádkové
jednotky se chovali velmi agresivn a neuniformovaní píslušnici SRB bezdvodn
napadali jednotlivé obany a vytahovali je z davu. Tsn ped L.Bychvalským porazili

dva neuniformovaní píslušníci jednoho s ustupujících oban. L. Rychvalský mu
chtl pomoci vstát, piemž se na nho dva výše zmínní neuniformovaní píslušníci
vrhli a odtáhli ho k poádkové jednotce. Píslušníci poádkové jednotky pak
L.Rychvalského spoutali a pitom ho bili obušky a kopali. Poté ho odvedli k
pipravenému aut obu su, který zadržené odvážal na HO SNB ve školské ulici.

Luboš Rychvalský popel, že by byl v prbhu eákroku píslušník SNB volal

"Vy hajzlové, nechte nás být, vždy? jste jak fašisti." Uvedl, že skupina oban
vytlaovaná do podchodu metra zpívala pi zásahu státní hymnu. Svdek Beran,

píslušník SNB, sice trval na tom, Že obžalovaný uvedená slova kiel, ale zárove
piznal, že se na zákrok proti obžalovanému pamatuje jen mlhav a že hlavním

dvodem, pro byl z davu vytažen práv obžalovaný, bylo to, že stál nejbliž.

Beranova svdecká výpovH nesouhlasila s výpovdí L.Rychvalského ješt v dalších

bodechi tvrdil, že L.Rychvalského nezadrželi neuniformovaní píslušníci SNB, ale

on sám jako píslušník poádkové jednotky, a že se L.Rychvalský zákonu zpoval.
Luboš Rychvalský požádal, aby byli slyšeni obané, kteí s ním byli ve skupin

vytlaované do podchodu metra a kteí byli svdky toho, áe se snažil pomoci lovku
sraženému neuni formovanými píslušníky a kvli tomu byl zadržen. Obhájce

L.Rychvalského peetl jména a adresy navrhovaných svdk a hlavní líení bylo

odroeno na 1. února ve 13 hodin opt do jednací sín .222 ve 2.pate budovy

obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh .14.



Pedsedkyn senátu JODr.Jeoe Pchotová bhem lícení leptala obžalovaného,
pro£ pracuj a jako noní hlída, když vystudoval atcdní prmyslovou školu stavební.
Luboš Rychvalský odpovdl, ie ta již dva roky pokouží o pijatí na bohosloveckou
fakultu a že prozatím svolil takové saastnání, ktaré by nu umožnilo se vnovat
samostudiu,

V Prase 22,1.1989
*

Sdlení .883 (Trestní stíhání za úast na manifestaci 15* ledna 1989)

Dne 15. ledna 1989 zahájil vyšetovatel obvodní prokuratury pro Prahu 1

JUDr. Jaroslav Dolejší trestní stíhaní proti Tomáši Komárkovi, nar. 24. 7. 1966, bytem
Praha 5, Janákovo náb. 86(7, zamstnanci Pražských energetických sávod, Zdenku
Duškovi, nar. 8. 9. 1959, bytem Chrudim IV, Majakovského 815 a Richardu Stockarovi,
nar. 3. 1.1959, bytem Praha 1, Jakubská 14. Všichni ti jsou obvinni se stžování
výkonu pravomoci veejného initele podle 1156a tr.s. a s útoku na státní orgán
a orgán spoleenská organisace podle 1154(2 tr.s. Vyšetovatel je viní, že
"15.1.1989 kolem 15,20 hod. v Prase 1, nám. Krasnoarmjc neuposlechli vysev
píslušníku SNB, len poádkových jednotek, k opuštní vyklizovaného prostoru
a šachování veejného poádku a na sakroující píslušníky SNB vykikovali vulgární
a urážlivé výroky."

Všichni ti obvinni jsou pravdpodobn stíháni na svobod.

V Prase 22.1.1989
' * *

Sdlení .884 (Ing.Pavel Pudr a Jaromír Nmec mají byt souzeni)

Dne 30. ledna 1989 od 8 hodin v místnosti .17 ve 2.pate okresního soudu v
Kromíži má probíhat hlavní líení v trestní vci proti ing. Pavlu Dudrovi a
Jaromíru Nmcovi. 0 tomto pípadu, kde tr. stíhání se vlee od listopadu 1985,
jsme již mnohokrát referovali (viz naše sdlen . 466, 486, 490, 491, 519, 548,
577, 809, 819). Obžalobou prokurátora s Gottwaldova jsou oba stíháni pro tr.in
pobuování podle S100 odst.la,3 tr.zákona a hrozí jim trest odntí svobody od
jednoho roku do pti let. Obžalobou jsou vinni, že rozmnožovali a rozšiovali
Informace o Chart 77, letáky na obranu politických vz, rzné písemnosti
signatá Charty 77, pepisy relací rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas
Ameriky a texty dalších autor, nap.tezt Mýtus zavraždných v Polsku, práce
Solženicyna, Milana Šimeky, Kirkpatrickové a rozhovor novináe Spira a Václavem
Havlem.

Pedsedou senátu má být pedseda soudu JUDr .Vlastimil Mikulenka.
Orgány státní moci doufají, že v souasné situaci zostené represe projde proces

s Pavlem Dudrem a Jaromírem Nmcem bez vtší pozornosti. Podle jistých známek
se lze obávat, že Jim hrozí nepodmínné tresty odntí svobody.

V Praze 22.1.1989
*

Sdlení .885 (Stanislav Rlttsr zadržen)

Stanislav Ritter, nar. 10. 10. 1963, bytem ubytovna PS, Novohradská 394, eské
Budjovice, který je lenem Nezávislého mírového sdružení, se vydal dne 21.1.1989
s eských Budjovic do Prahy. Na odvu ml nápisy "Patím k nim a nejsem nepítel",
"Svobodu shromaž3ovánín , "Zákony platí na všechny", "Vezen! není ešení",
"Zveejnte názory a cíle nezávislých skupin a Charty 77". Cestou byl, pravdpodobn
až v Praze, zadržen a podle vyjádení operaního dstojníka Mstské správy VB
si "tam" pobude delší dobu. Další podrobnosti a vývoj se zjišují.

V Praze 22.1.1989 á|

* v

Sdlení .886 (Otomar Klodner trestn stihán pro úast na manifestaci 19.1.)

Mladá fronta z 21.1. zveejnila, že ve tvrtek 19.1. bylo píslušníky SNB pi
manifestaci na Václavském námstí kontrolováno pes 350 osob, z toho "asi" 280
bylo pedvedeno. Pro trestné iny je prý stíháno 23 lidí, pro peiny 80, dále
30 osob bylo oznámeno národnímu výboru pro pestupky a jeden byl blokov pokutován.
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(Dále ta zde uvádí, Že U lidi vyhladilo oficiální lékaské ošetení - desítky
dalších •« jisti ošetit nadaly - s ehož jsou prý ti tzv, ochránci poádku).

V tomto r sdlení referujeme o pípadu Otomara Klodnere. Oekáváme, že další

postižení nabo jejich okolí nám poskytni informace*
Otomar Kiodner, nar.2.2.1964, dlník tfklldu bl.m.Prahy, bytem náb. L. Svobody

8, Praha 1, byl 19.1. po zadržení obvinn tr.lnu útoku na státní orgán a orgán
spoleenské organizace podle 1154 i 2 tr.zákona a g tr.inu stžování výkonu pravomoci
veejného initele podle 1156a tr. zákona. Prvého trestného Sinu se ml dopustit
urážlivými výroky na adresu zásahujících jednotek, druhého tím, že neuposlechl

výsvy ONV a VB k odchodu. Trestní stíhání zahájila vyšetovatelka prokuratury
Mario Tikalová z oddlení vyšetování v Laxarské ulici v Praze 1. Otomar Kiodner
byl po výslechu prepuitén na svobodu.

V Praze 22.1.1969

Sdlení .S87 (Domovní prohlídky v Bratislav)

Dne 19. ledna 1989 provedla Státní bezpenost na píkaz vyšetovatele StB

Ladislava Veríka a se souhlasem prokurátora domovní prohlídky u JDDr.Jána

Carnogurského, prof .Miroslava Kusého, Martina Šimeky a Milana Šimeky. Prohlídky
byly formáln zdvodnny trestním stíháním, zapoatým dna 26.10.1988 proti Bnutí

za obanskou svobodu, jehož sa všichni postižení aktivn úastní. Slo již o druhou

vlnu prohlídek v této vci, první byly u jmenovaných provedeny dne 27.10.1988.

Pi domovních prohlídkách bylo odato znané množství písemností a publikací

domácího i zahraniního pvodu. Milanu Simekovi odnesli píslušníci StB rukopisy

jeho publikovaných 1 nepublikovaných literárních prací. Byly odaty též psací

stroje a tuzexové bony - nap. u JODr.Jána Camogurakého zabavila Bezpenost ástku
200 IK*

Tento další útok proti Hnutí za obanskou svobodu pokládáme za specifický akt

solidarity bratislavské StB a její sesterskou organizaci v Praze, která již nkolik
dn elí autentickým projevm obanská nespokojenosti.

V Praze 22.1.1989
*

Sdžlení .888 (Jií Patron ped namosoudcem)

Samoaoudce obvodního aoudu v Bratislav 1 JUDr.Ján Jamrich stanovil hlavní
líení s Jiím Fajmonem na 27.1. V 8,15 hodin v budov téhož aoudu, Zahradnická
10, místnost .63 v pízemí. J.Fajmon, nar.21.4.1964, bytem Liberec, Jlmanica
259, strojník SD, signatá Charty 77, aa být souzen pro pein proti veejnému
poádku podle S6a| zákona o peinech, jehož se ml dopustit svou úastí na
bratislavské manifestaci sa náboženská a lidská práva 25.3.1988 (viz sdlení .782,
856). Na J.Pajmona se na jako jediného z oban, jejichž trestní postihy za
manifestaci v Bratislav V0NS sleduje, nevztahovala amnestie prezidenta republiky
z 27.10.1988, protože byl již v minulosti trestán za delikt politické povahy.

Trestní píkaz ze dne 13.9.1988, jímž mu byl uložen nejvySsí použitelný trest,
tj.dva msíce odntí svobody nepodmínn v II.NVS, byl zrušen podaným odporem
J.Pajmona. Nicmén i ve svém nov podaném návrhu na potrestání spatuje prokurátor
pein J.Fajmona v tom, že pes opakovsné výzvy k rozchodu setrvával se zapálenou
svíkou na Evieado slávov námstí a narušoval tím veejný poádek. To je zajisté
smšné obvinní a apoleenskou nebezpenost takového inu by bylo teba prokázat. \

Jenomže J.Fajmon byl prokazateln zadržen na stanici tramvaje, zhruba pl hodiny
po ukonení manifestace a zhruba kilometr od Hviezdoslavova námstí. Ml ovsem
u sebe nezapálenou svíku a nebydlí v Bratislav - zdá se, že orgány slovenské
Justice to pokládají za dostatený dvod k potrestání. !
V Praze 22.1.1989

\

*

Skupin Polák ze Solidarity, Polské socialistické strany demokratické revolueei
Nezávislého studentského sdružení, hnutí Svoboda a mír (WiP) a Polsko-s. solidarity,
kteí drželi ve dnech 25. -31. prosince 1988 hladovku za polské a s. politické vzn
(viz Infoch 7711189), poslal VON8 tento telegram*



VONS pijal • radostí zprávu o tom, st skupina polských nezávislých aktivist
drží hladovku sa vtná ivdomí, s). i sa Tomáše Dvoáka, Hano Marvanovou, Tomáše

Tvaroeha, Fatra Cibulku, Ivana Jirouse, Slávka Popelku a Evu Vidlaovou, které
náš výbor háJí. Tento projev mezinárodní solidarity Je zvlášt významný, nebol
pichází ze zest, kde ze nezávislá hnutí stetávají s podobnými problémy i formami
útlaku Jako v eskoslovensku. - VQHS, Praha 29.12.1988.

Solidarita ze zeaí Východní Evropy

Sovtski nezávislé skupiny k 70*výroí založení eskoslovenska
(z technických dvod zveejujeme dodatení)
Drazí pátelé, 28.10.1988

v den 70.výroí vyhlášení nezávislosti eskoslovenska Vás pozdravujeme a doufáme,
že eskoslovensko brzy získá skutenou nezávislost a zbaví se toho, co pomoci
cizí nadvlády a ideologie ohrožuje Jeho suverenitu. Rovnž doufáme, že s* spolenost
dosáhne nezávislosti na státní ideologii, zavedené ve Vaší zemi pod sovtskou
kuratelou. Pokud Jde o nás, bydeme se snažit, abychom smyli z našeho lidu snamení
banby, Jež nám vtiskla agrese proti Vaší zemi v roce 1968 a stálé zasahování našeho
státu do záležitostí Vaší zem v prbhu posledních 43 let. Budeme se také snažit
udlat vše, co Je v našich silách, abyste, myslíte- li na naši sem, neztotožovali
naši spolenost s naší vládou a abychom mohli spolu, po poznání píin našeho
spoleného neštstí a našeho spolešného nepítele, Jímž Je komunistická diktatura,

vyvíjet další spolené úsilí v duchu solidarity a bratrství.
Podepsali* Týdeník Expres-Chronika, moskevská skupina Mezinárodní spolenosti
pro lidská práva, Hnutí sa vytváení dvry mesi Východem a Západem, Litevské

sdružení obrany lidských práv, Liga za svobodnou Litvu, Sergej Grigorjanc,

šéfredaktor asopisu Glasnos, KiriJ. Podrablnak za iniciativní skupinu pro
manifestace za propuštní politických vz.
Prohlášení Polsko-e. solidarity

S rozhoením Jsme pijali zprávu o tom, že s. policie a Lidové milice brutáln
rozehnaly pokojný vzpomínkový akt 15. a lf>. ledna 1989. Užití fyzického násilí
vfii pokojn manifestujícím obanm Je inem, který zasluhuje odsouzení v každém
pípad. V tomto pípad však byli obtmi policejních útok lidé, kteí chtli
dstojn uctít památku na muednickou smrt svého krajana. Tato skutenost nás
nutí, abychom proti tomuto poínání zvlášt rozhodn protestovali. Soudíme, že
postup s. -mocenských orgán se píí nejen všem zásadám demokracie a zákonnosti,
ale i všem elementárním normám slušnosti platným v civilizovaná spolenosti.
Poínání s.mocenského aparátu Je rovnž dokladem absence politické odpovdnosti
s.orgán státní moci,
Vratislav (Wrociav) 16.1.1989 Za polskou ást Polsko-s. solidarity

Jozef Piníor, mluví
Prohlášení polské demokratické opozice Varšava, 17.1.1989

V nedli 15.1.1989 pi 20 .výroí sebeupálení Jana Palacha, byli obyvatelé Prahy,

kteí se hromadn ubírali na Václavské námstí, aby zde uctili památku hrdiny,

brutáln napadeni policií. Proti lidem bylo použito ps, obušk, vodních dl a
slzného plynu. Mnoho osob bylo brutáln zbito, nkolik desítek zadrženo. Represe
se opakovaly i následující dny. Byli zadrženi významní demokratití aktivisté.

Rozhodn protestujeme proti policejním represím, zameným proti pokojným obanm.
Dnes, kdy lidská práva vítzí po celé Evrop a kdy na vídenské následné konferenci
ze všechny evropskX státy zavazují, ze je budou uvádt v život, je brutální akce

s. policie zamena ne pouze proti vlastnímu obyvatelstvu, nýbrž proti celému
procesu pemn, k nimž dochází na našem kontinent.

Podepsáni* Robert Bogdanski, Leszek Moczuteki, Jacek Kuron, Jozef Pinior, Jan
Jozef Lipski, Grzegorz Rossa, Zygmund feenyk, Adam Slomka, Wojciech Hazlarski,

Adain S.tfojciechcwski, Krysstof Krol, Dariusz WÓjcik.

Telegram s Lotyšska
Vedení Lidové fronty Lotyšska poslalo 12.1. s.nezávislým skupinám telegram

nadepsaný "Témž, jimž je drahá památka Jana Palacha". Pipomíná Ideály a. jara

1968, které jsou zdrojem "dnešní víry v pestavbu, veejnou informovanost a
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demokratiéký socialismus". "Dnes opít skláníme hlavu ped hroben Jana Palacha",
píše fa v telegramuj "zatímco rok 1969 byl rokam rozarování a besnadje, je rok
1989 pro Bale národy rokea nadje" • V odpovdi na telegram idraznilo devt
s.nezávislých iniciativ (Charta 77, VONS, Polsko-s .solidarita, SPUSA, HMS, eské
dti, Hnutí aa obanskou svobodu, Cs.helsklnský výbor a Mírový klub Johna Letmona),
že "zápas se demokracii a právo lotyšského národa rozhodovat o svém vlastním
osudu*. .je souást spoleného boje xa základní lidská práva lidí a národ v této
ásti Evropy". Cs.nezávislé skupiny pozvaly zástupce LF Lotyšska do Prahy.

Telegram s Leningradu
Chart 77 a všem úastníkftm demokratického hnutí

My, dlaové Severozápadní poboky strany Demokratický svaz vám vyjadujeme
úast v souvislosti s 20.výroím smrti národního hrdiny Jana Palacha. Podporujeme
smutení manifestace na Václavském námstí. Jsme solidární s Vaším bojem za
demokracii a nezávislost eskoslovenska. Pejeme Vám! abyste si udrželi odvahu,
pevnost i jednotu. Za vaši 1 naši svobodu.

Leningrad 21.1.1989 Valerij Trechov
Dopis ze Sopron
Mluvím Charty 77, Praha. Sopron 16,1.1989
Milí pátelé , ujiStujece Vás o své hluboké úasti na Vašem smutku u píležitosti
20.výroí dobrovolného sebeupálení Jana Palacha. Zárove rozhodn odsuzujeme
neomalený a brutální politický teror, použitý pi demonstraci 15. ledna, uspoádané
na uctní jeho památky. Dále protestujeme proti protiprávnímu zatýkání a dalšímu
obtžování a znepokojováni. Jsme pesvdeni, že Vaše dosavadní i budoucí statené
vystupování povede k tomu, že se vytvoí demokratický právní stát, který si váží

lidských práv. K tomu Vám pejeme - souasna s vyjádením naší solidarity - další

dobrou práci a mnoho úspchu.
Jménem šepronské skupiny FIDBSZ (Svazu mladých demokratu)* Zsolt Szentkirályi
Jménem šopronaké skupiny SZDSZ (Svazu avobodných demokrat) » Gésa KbmUves

***** ***** *****

Zástupci Mezávisléoo mírového sdružení na pedsednictva vlády

Dne 18.1. v dopoledních hodiuách navštívili ti zástupci Nezávislého mírového
sdružení Pavel Jégl, Jií Pavlíek a Tomáš Tvaroch pedsednictvo vlády SSR, sby
jednali s pedsedou vlády CSSR Ladislavem Adamcem o nenormálním stavu, který nastal
v centru Prahy po neoprávnných a neodvodnných zásazích orgán ministerstva
vnitra, o diskreditaci nezávislých iniciativ ve sdlovacích prostedcích, zvlášt
ve Veerní Prasse, a o zatení trnácti obanu na Václavském námstí dne 16.1.
(v pondlí) a Jejich pravdpodobném uvržení do vazby. Zástupci NMS byli odkázáni
na odborného poradce sekretariátu pedsednictva vlády Jabornického - s tím, že
pedseda vlády je sansprásdnn. Bhem aai dvacetiminutového jednání vyslovili
zástupci MMS následující stanoviska! "Nesouhlasíme s nedlním zásahem orgánu SNB
a LM na Václavském námstí. P letní akt na parn? Jana Palacha by byl probhl v
klidu a nenarušil by veejný poádek. Ješt více nás však ohromuje skutenost,
že z nepochopitelných dflvoda pokraují zásahy represivních orgán i v dalších
dnech, kdy se na Václavském námstí žádný platní akt konat neml a kdy se obmi
zásahu stávají náhodní chodci vracející se z práce a vyizující nákupy. To, co
se dje v tchto dnech na Václavském námstí, je provokováno samotnými píslušníky
SNB. Situace Je mimoádn vyhrocená a to Je dfivod, pro v tomto pípad dáváme
pednost osobnímu Jednání s oficiálními pedstaviteli ped napsáním dopisu a pro
požadujeme, aby zásahy represivních orgán proti obanm procházejícím peš
Václavské námstí byly okamžit zastaveny. Bude-li se situace vyvíjet nadéle tak
Jako dosud, budou ohroženy životy a zdraví obanfi. Zárove upozorujeme na to,
že podobn napjatá situace vzniká ve Všetatech u Mlníka, kde Je Jan Palach pohben
a kde se má v sobotu konat celonárodní pou k jeho hrobu. Páli bychom sl, aby
sobota ve Všetatech probhla v klidu a aby obané nebyli protiprávn zbaveni
samozejmého práva položit kvtinu na hrob lovka, jehož si váží a k nmuž mají
vztah. Dále musíme projevit jednoznaný nesouhlas s nevybíravými útoky proti lidem
inným v nezávislých iniciativách ve sdlovacích prostedcích, zvlášt ve Veerní
Prase, bez možnosti tchto lidí obhájit ve sdlovacích prostedcích svá stanoviska.
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Požadujeme proto, abychom dostali možnost vyjádit tvé postoje ve sdlovacích
prostedcích, V této souvislosti jssto nosilo pokváponi zveejnním jmen zadržených
aktivist z« dne 16.1., které jako by nesneovslo, že oficiální arfsta se snaží
podnítit v lidech hnv proti tímto aktivistm a vést je k projevm nenávisti proti
nim. ((flnek zveejnní je však podle našeho názoru také opaný.) Se nedržením
a pravdpodobným vsetím do vazby svých pátel nesouhlasíme e žádáme jejich
propuštní. V situaci, kdy v naší semi údajné dochásí k demokratisaci, nám to,
co jsme v nkolika posledních dnech prožili, pipadá stží pochopitelné." - Odborný
poradce sekretariátu pedsednictvo vlády Jabornický sepsal peliv to, co zástupci
HUS ekli, a slíbil, ie stanovisko nástupc NMS, které bylo formulováno jako výzv
pedsedovi vlády Ladislsvu Adamcovi, eby se osobn sassdil o uvolnní mimoádn
napjaté situace v Prese a ve spolenosti, pedá týž den pedsedovi vlády.
V Praze 18.1.1989

il Ji iti il s. * » * « - ./..,_.« ». t.wwwww mm nu mnrwsi

Dopis Miloše Rejchrta ministryni školství

Paní
prof .MUDr.Jana Synková, PrSc.
ministryn školství CSR Praha 14.1.1989

Vážená paní ministryn,
"dotazník pro vstup do píštího století nebude nit ádek í jsi?". Tak

to stojí psáno v básni Ludvíka Stedy "Dotazník pro 21. století", kterou dne 7.1.1989
otisklo Rudé právo. Básník pedpovídá, Že dotazník na pelomu vk "vynechá ádek,
na njž oi zvykly ai. Bude se ptát tvrdošíjni Jaký jsi?".

Poselství básn z Rudého práva na mne zapsobilo tím osobnji, že nkolik dní
ped tím pinesl mj syn, iák sedmého roníku základní Školy, domu dotazník, v
nmž rodie mli vyplnit mimo jiné ádek "lenství v KsC" se stupnicí 2,1,0 (oba
rodie, jeden rodi, žádný z rodi). Vaše dti, které budou žít ve 21. století,
tedy nosí se školy dotazníky tvrdošíjn trvající na tom, že pi pijímání na stední
školy je svrchovan dležitá práv ©dpovj na otázku "í jsi".

Vážená paní ministryn, básník se pece jen mýlí, nsše oi ai nezvykly pi
pohledu ne dotazníky ze sklonku 20. století, které zvýhodují i nezvýhodnují dti
pro píslušnost i nepíslušnost rodi k politické stran. Trestání tetích a
tvrtých pokolení se híchy otc pece již ped tisíciletími jedna z tradic
zakládajících evropský dm penechala instsnci, do jejíhož rozhodování se žádný
lidský initel vmšovat nesní. Na druhé stran "je sláva otc krásný šperk pro
syny, však kdo chceš ctn být, dobu3 cti si sám"; uili jsme se ve škole tmto
veršm z již 19. století a porozumli jejich poselství tak, že chceš-li být pijat
na školn, prokaž studijní pedpoklady a zásluhy otc do pijímacího ízení neplel.

Nezvykly ai naše oij vím o tom, že mluvím i za ty poctivé pedagogy (poznal
jsem jich adu a moje dti též), jejichž oi pláou studem nad školskými dotazníky
20. století. Jak se nemá stydt uitel, jemuž verše Ludvíka Stedy mluví s duse
a který zárove musí rozdat dotazníky a pak kamsi donést odpovdi na osudovou
otázku "í jsi".

Vážená paní ministryn, prosím Vás jménem všech, jejichž oi si nezvykly na
to, že by naše dti mly být diskriminovány podle svého pvodu, zakažte ve školství
otázku po stranické píslušnosti rodi. On se totiž básník mýlíi 21. století samo
to za Vás neudlá.

S pozdravem Miloš Rejchrt, Vršní bO, 182 00 Praha 8

HlloŠ Rejchrt je duchovní eskobratrské církve evangelické bez státního souhlasu
a bývalý mluví Charty 77 1 pracuje jako topi.

***** ***** *****

V samizdatu nov vyšlo. .

.

Lidové noviny , ro.2., .l, leden 1989
obsahuje mj. fotografii nových mluvích Charty 77, dvoustranu vnovanou Janu
Palachoví, lánky o Polsku, Madarsku a SSSR, lánku o Han Marvanové a Sv
Vidlaové, vysílací asy stanice Svobodná Evropa. Dále zprávu Saši Vondry o tom,
jak mu A.Dubek odmítl podepsat petici za propuštní I.Jirouse.
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Voknovtny « 12, 8 stran A4, náklad 500 ke

Zprávy o probhnuvších i maených hudebních a divadelních setkáních, základní

prohlášení Mírového klubu Johne Lennone. 8. pokraování seriálu Oban a píslušníci
SNB, tentokrát mj.o zajištní na 48 hodin.

Kesanské obzory, ro.2., ísle 2. (15.1,1989), 28 stran A4
Reportáž s veejné nodlitby v Olomouci sa A. Navrátila (11.12.1988), správa biskupa
Korce o policejní represi proti nmu, organizaní zprávy Sdružení katolických laik
(Kesanská obzory nejsou vsak tiskovin orgánem SKL).

Bioletyn Informacviny 3*10-12, Vratislav 15.12.1988, 24 stran (v polštin)
asopis Polsko-s. solidarity. Obsahuje mj.Akce "patronát" - za s. politické vzn,
lánky DrahuŠe Proboštové, Luboše Vydry (o NMS), Oty Veverky, lánek z Glosáe o
hudebním samizdatu, Informace o Port 1979-87, výzvu k solidarit s I.Jircusem a

další materiály.

Diskuse .70, leden 1989, teoreticko-politlcký obasník, 26 stran
A.Dubek (projev V Bologni), estmír Císa, Jaromír Stibic, Luboš Kohout.

j .* .
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Krátké správy

Zemela Marie Valachová
V Prase zemela 5.1.1989 ve vku 58 let Marie Valachová, bývalá pracovnice
ministerstve zahraniních vcí. Po roce 1968 nesmla vykonávat své povolání a ani
její literární tvorba nesmla být publikována. Maria Valachová byla manželka bývalého
ministra sahrnií Jiího Hájka, pedního aktivisty Charty 77. Pohbu, který se konal

12.1.1989, se súastnil i Jan Hájek, syn Jiího Hájka a Marie Valachové, který studuje
v Norsku a ped temi roky byl donucen vzdát se s.obanství, aby mohl na studie
odjet.

Setkaní • W.Misctmikem
D píležitosti oficiální návštvy pedsedy poslanecké skupiny FP ve Spolkovém snmu
NSR Wolfganga Mischnika byla v Praze dne 11.1. uspoádaná snídan, pi níž se
W.Mischnik, lenové jeho doprovodu a pracovníci velvyslanectví NSR sesli asi k

dvouhodinové diskusi se zástupci Charty 77 a VONSj Danou Nmcovou, Rudolfem BattSkem,
Václavem Malým a Petrem Uhlem. Mezi problémy politickými - nkteí s.úastníci
kritizovali Ostpolitik - ,hospodáskými a problémy, týkajícími se lidských práv,
byly zvlášt vyzdvieny pípady politických vz, jmenovit Petra Cibulky a Ivana
Jirouse, a podrobn byl probrán pípad Waltere Kanii, jemuž s.úady brání v odjezdu
do NSR a tím ho ohrožují na život.

Setkaní s americkými senátory
Dne 13.1.1989 se setkali amerití senátoi Merk Hatfield a James McClure s mluvím
Charty 77 Sašou Vondrou a signatái Charty 77 Jiím Dienstbierem, Václavem Malým
a Martinem Paloušem. Rozhovoru, který trval pldruhé hodiny, se zúastnil i americký
vlevyslanec v Praze Julian M.Neimczyk. Probírala ae problematika lidských práv a
z s.8trany objasnny dvody ovznní Ivana Jirouse, Petra Cibulky, Evy Vidlaové
a len NMS Tomáše Dvoáka a Hany Marvanové. Dále bylo hovoeno o závru vídeské
následané schzky. Posuzována rovnž možnost udlit eskoslovensku doložku nejvyšších
výhod na zkušební dobu jednoho roku.

Jednání NMS a Cs.mírového výboru
Dne 9.1.1989 se na pozvání Cs.míeového výboru sešli aktivisté NMS Jan Chudomel,
Jana Petrová, Ruth Šormové, Luboš Vydra a Miloš Zeman se zástupci CSMV Ivanem Fialou,
Danou kBraunovou a RNDr.Janem Herzmannem.CSc. Diskuse trvala 1,5 hodiny. Hovoilo
se o uvznných aktivistech NMS Han Marvanové a Tomáši Dvoákovi, o problémech
vojenské služby, vojenských hraek, o omezování svobody cestování aktivist NMS
a o lidských právech vbec. Zástupci MNS a CSMV se vzájemn informovali o své

innosti. Dohodli se na výmn materiál a na pravidelných schzkách do budoucna.
Podailo se vymezit okruh témat, která jsou pijatelná pro ob strany jako základ
budoucí spolupráce. Setkání probhlo pátelský, nicmén zástupci CSMV zdraznili,
že názory, které vyslovili, jsou pouse jejich osobním mínním, rozhodn ne etanovskem
celého CSMV.



Represe v Lipska
Podle správy * Lipska uvznila zde Stul 12.-14,1. deset aktivist ti nezávislých
skupin* Initiativgruppe Leben, Arbietskreis Gerechtigkeit a Aktion Sllhnenzeichen.

Ve vazb jsou Uve Bchvabe, Ddo Hartmann, Car©la Bomschlegelová, Konstance Wolfová,
Gesine Oltmannsová, Frank Selentin, Ralner Mfller, Jochen Lesslg, Michael Arnold

a André Bots - studenti, dlníci, zamstnanci apcd. ve vku 20-28 let. U všech
provedeny domovní prohlídky, uvznní se všeobecni dává do souvislosti s manifestaci
ped lipskou Starou radnici a následným pochodem se svíkami, který k 70.výroí
zavraždní R.Luxemburgové a X.Liebknechta a na protest proti porušování základních
lidských práv v NDR uspoádala - dosud anonymní - Iniciativa spoleenské obnovy
NDR. Manifestace a pochod byly uskutenny 15.1., úastnilo se jich osm set lidí.

Došlo k zadržení policii, další podrobností nejsou znány. Polsko-s* solidarita vydala
15.1. ve Vratislavi a v Praze prohlášení, jímž jednak informuje nezávislé skupiny
východní Evropy o této represi a vyzývá je k solidarit s uvznnými Nmci, jednak

vyaývá vlády 34 zemi Evropy a Severní Ameriky, aby pi podpisu dokumentu vídenské
následné schzky psobily na NDR jako signatáe dokumentu, aby vzn propustila.

Represe v NDR je výsmchem podpisu vlády NDR pod tímto dokumentem, praví se v
prohlášení PCSS. Prohlášení zasláno 16.1. zastupitelským úadm státu, úastnících
se helsinského procesu, akreditovaným v Prase.

Protestní manifestace ve Varšav
Dne 23.1.1989 se konala ped s .velvyslanectvím ve Varšav protestní manifestace
proti nedávným represím v eskoslovensku. lenové Polské socialistické strany

demokratické revoluce (PPS KD) Piotr Ikonowicz a Cezary Mirzejewski drželi ped
budovou velvyslanectví transparent s nápisy "Jan Palach - symbol svobody" - "Zaatavte

represe v eskoslovensku" - PPS RD. Pítomno bylo 300 lidí, kteí vyslechli projevy

o Janu Palachoví, o Pražském Jaru s souasných s. politických vzních. Po hodin
a deseti minutách byli P. Ikonowicz a C.Mirzejewski zadrženi policií, a to na 48

hodin.

Zprávy a východní Evropy

Iaztván Magy (26 let, tesa) a Levente Balázs (21 let, automechanik) podnikli
koncem prosince již tetí pokus o nelegální pechod z území MLR do Rakouska. Oba
Jsou rumunskými uteenci, kteí odešli do Maarska v kvtnu 1988. Po Jejich zadržení
na hranici s Rakouskem, nyní již tetím, rozhodly maarské úsdy o deportaci uprchlík
spt do Rumunska. O jejich pípadu se dozvdla nezávislá Služba právní obrany,
sdružující mnoho známých maarských nezávislých aktivist. Díky zásahu SPO maarské
úady odstoupily od zámru Nagyho a Balásse ze zem vyhostit. V Maarsku pobývá
podle oficiálních údaj celkem asi 12 000 rumusnkých uprchlík, nezávislé zdroje
hovoí až o 20 000. Nezávislá organizace Romania Libera (Svobodné Rumunsko),
vyvíjející svou innost pedevším mezi píslušníky rumunské národnosti uprchlými
do Maarska, pedala úadm MLR pi píležitosti poátku nového roku dopis. Vyjaduje
v nm nadji, že maarské úsdy nadále budou k uprchlíkm zaujímat humánní stanovisko.
Text žádosti zveejnil tako oficiální maarský tisk.

20.12.1988 byl ve Varšav oficiáln zaregistrován klub Pomost (Lávka), založený
r.1986. Jeho sídlem je Varšava. Úelem spolku je vyvíjení vdecké a populárn vdecké
innosti v oblasti historie, kultury, umní, folklóru, literatury a jazyka Blorua,
Cech, Litevc, Lužických Srb, Slovák a Ukrajinc. Tato innost by mla pispt
k prohloubení vzájemné úcty a tolerance mezi kulturami jmenovaných národ, k
popularizaci tchto kultur a k rozvoji vstah mezi polskou mládeží a mládeží zmínných
národnostních menšin, žijících v Polsku.

V polovin prosince podalo návrh sto významných polských intelektuál, aby ve
volbách do sejmu kandidoval každý oban, který vas dostal uritou postaující podporu
voli, napíklad podpisy IX osob oprávnných k hlasování v daném volebním obvod.
Toto prohlášení bylo postoupeno mluvímu pro obanská práva.

21.12. Krakov. V sídle Klubu katolické inteligence se uskutenilo setkání len
oblastního výboru Solidarity (Solldarnosc Maiopolska) a zástupc skupiny Demokratická
pestavba (Demokratieskaj a perestrojka) ze Sovtského Svazu,

Již tetí msíc poádá Lech Waiesa v kostele sv. Brigity v Gdasku každý tvrtek
tiskovou konferenci. Zodpovídá zde dotazy pevážn zahraniních noviná k aktuálním
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událostem • zárove zaujímá stanoviska k postupu státních orgán. Tiskovek se

nkolikrát zúastnili 1 zástupci oficielního tisku a polská televize.

Moskva - 6.12. Vjaeslav Dgtarjev, spolupracovník Expres Chroniky byl

prokurátorem upozornn, že nu po odmítnutí nástupu vojenské služby hrozí vzeský
trest ež do tí let. Osmnáctiletý Džgtarjev v ervnu 1988 poslal ministru obrany
SSSR dopis, ve kterém odvodnil své odmítnutí náboženskými a politickými dvody.
Dne 16.1. byl V.Dg£arjov odvozen Bezpeností na "ambulantní soudn psychiatrickou

analýzu" na první moskevskou psychiatrickou kliniku.

Bachlsaraj (Krym) - 10*1. zaalo soudní pelíení s Krymským Tatarem Zia
Bekirovem. ¥ minulém roce v beznu koupil soukromý dum ve vesnici Mallnovka v
Bachclsaraj ské oblasti. Od té doby neustále žádá o povolení pesthovat se do

této oblasti. Nyní je obvinn z narušování pedpisu o pohybu osob uvnit SSSR
(tzv. pasový režim). Hrozí mu trest vzení v délce jednoho roku. Stejn jako ped
deseti lety, je povolení pisthování Krymského Tatara na Krym spíše výjimkou,
než pravidlem. Po zahájení líení byl soud o jeden msíc odroen.

Podkování Stanislava Pltaie
Po mém propuštní z hradecké vazby a ješt nyní se a údivem dovídám, kolik lidí

obtavým zpsoben pisplo k mému propuštní. Tímto dkuji všem tm, kteí se

piinili a dále tak iní v Jiných pípadech.
S pozdravem PRAVDA VflEzf Stanislav Pitai.

V eské Skalici dne 5.1.1989

Hladí výtvarníci pi CSVU se solidarizují
Sto jednašedesát mladých výtvarník, lenu jejich aktivu pi Svazu výtvarných

umlc (SVTC) podepsalo dne 16.1. dopis generálnímu prokurátorovi CSR, v nmž
žádají propuštní malí Josefa Sáka a Davida Nmce z vazby i podepsaní soudí,

že se nedopustili žádného trestného inu a odsuzují kampa oficiálního tisku proti

nim. Za správnost podpis jsou uvedeni akademití sochai Michal Blažek a Pavel
Mika a akademický malí Jan Merta.

Protesty proti násilnostem Bezpenosti v Praze 15.1.1989
Dne 16.1.1989 vydaly Libuše Silhánová a Vlasta Chramostová prohlášení adresované
Ladislavu Adamcovi a Miloši Jakešovi, v nmž vyjadují rozhoení nad zásahem
Bezpenosti na Václavském námstí dne 15.1.1989 a nad lživostí kampan, která
se snažila zabránit pietnicu aktu u píležitosti dvacátého výroí smrti Jana
Palacha. Závrem piiíi "Chceme mít možnost navrhnout a vybrat si své osvícené
pedstavitele a zástupce, kteí opravdu uskutení a zakotví naše nezbytné svobody
ve smyslu helsinských dohod, i té poslední, vídeské. Svobodu projevu, shromaž3ování
a sdružování pedevším.

Dne 17.1.1989 zaslal René Matoušek z Liberce, signatá Charty 77, otevený
dopis federální vlád, v nmž píše, že chtl 15.1. v Praze položit kvty k pomníku
sv.Václava, aby uctil památku Jana Palacha. Na Václavské námstí se nedostal a

zastal stát u zátarasu ve Štpánské ulici s kyticí karafiátu v ruce. René Matoušek
píšet "K zátarasm pistoupili píslušníci policie a zaali mne bít obušky do
ruky, ve které jsem držel kytici. Stál jsem, nic jsem nedlal, jen jsem držel
kytici a díval se do tvái rozzuených policist. Ta kytice je snad pivedla do
nepietnos ti. Bušili do mne obušky a nakonec na mne pustili psa. Ztratil jsem
rovnováhu, jeden z policist mi obuškem vyrazil kytici z ruky, další dva mi
zkroutili ruce za záda a vláeli mne pes Václavské námstí k pipravenému "antonu".
...Napadá mne otázka. Jak chcete vládnout? Co chcete lidem dát? Lži?! Demagogii?!
Prázdnotu?! Já nechci násilí a další tragédie, já vás jen upímn prosím, najdte
cestu k lidem bez násilí."

Pietní akt v Chomutov
Symbolická deska se jménem Jsna Palacha byla umístna v nedli 15.1.1989 v ranních
hodinách ke hbitovní zdi v Chomutov. Pietní akt se uskutenil pesto, že ho

pedseda MNV v Chomutove Šedivý kvalifikoval v úedním rozhodnutí (dorueném
chomutovským signatám Charty 77 Jindichu Tomáškovi, Alen Mrázková, Zdenku

Kulíkovi a Petru Santorovi) jako veejné shromáždní a jako takové akt zakázal.

20 až 30 uniformovaných píslušník spolu s civilisty StB kontrolovalo po celý

den prakticky každého, kdo se v blízkosti hbitova objevil. Celý prostor parkovišt
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u hbitov* byl zastavn rozmrnými kontejnery, istící vosy neustále kropily volná
prostranství ped hbitovem, kdo byly rozmístny i dopravní znaky to zákazem
zastavení. Pes tuto absurdní situaci to nkolika mladým lidem podailo položit
kvtiny * zapálit svíce u zdi hbitova. Poté však byli ihned legitimováni a
zadrženi. Také symbolickou desku píslušníci SNB odstranili.

V samotném Chomutov bylo pak zadrženo v nedli 15.1. nejmén 14 oban, kteí
byli po výsleších propuštni ješt týž den veer. Proti Alen Mrázkové a její
šestileté dcei brutáln postupovali policisté již v míst jejího bydlišt a jen
poboueni pihlížejících oban jo odradilo od dalších nezákonných sásah proti
nim. Také na jiných místech severoeského kraje byli píslušníky zadrženi nkteí
další signatái Charty 77.

Lenka a Petr Hrachoví píši prezidentu republiky
Dne 28.12.1988 zaslali Lenka a Petr Brachovi z Prahy dopis prezidentu republiky,
v kterém ho žádají, aby z titulu své funkce zasáhl proti represím vi lenm
nezávislého mírového sdružení. Dále žádají, aby bylo zastaveno trestní stíhání
úastník manifestace se dne 28.10.1988. Za zvlášt ostudnou okolnost považují
to, že nkterým stíhaným obanm byla Jejich údajná trestná innost nkolik hodin
ped vyhlášením amnestie prezidenta republiky pekvalifikována, aby se na n
amnestie nevztahovala. To zlehuje a znevažuje jako takovou instituci amnestie
presidenta republiky.

Jednou vtou...
^

IV dopise z 11.1.1989 - adresovanému ministerstvu vnira CSSR - píše Jií Stencl
v souvislosti se smrtí ing.Jozefa Babiaka, zpsobenou píslušníky SUBi "Nikdo
z adových oban se Již nedozví, kolik lidí bylo zmrzaeno nebo zabito v dsledku
zneužití pravomocí ministerstva vnitra."

IDalších 80 oban z Olomoucká se pipojilo k etzové hladovce za propuštní
politických vz, která zde probíhá až do 26.2.1989.

IHemau Chromý zaslal 18.1.1989 za Mírový klub Johna Lennona pedsedovi vlády
SSR dopis, v kterém požaduje neprodlené propuštní 14 a. oban, které jmenuje
(mezi nimi i dvou zástupc Mírového klubu Johna Lennona Stanislava Pence ml. a
Oty Veverky), kteí chtli dne 16.1. na Václavském námstí uctít památku Jana
Polacha.

SPOSA sa Petra Cibulku
Spoleenství pátel USA se obrátilo na mnoho mezinárodních hudebních vydavatelství
a asopis, rozhlasových stanic a gramofonových spoleností, které se zabývají
alternativní hudební kulturou.

Xnforomují Je o Petru Cibulkovi, který ee u nás zabýval podobnou prací a jemuž
za tuto innost hroší trest odntí svobody až na deset let. Žádají tyto instituce,
aby o pípadu Petra Cibulky informovaly svtovou veejnost, kterou zárove vyzývají,
aby se 1 ona zasazovala u státních orgán o jejich propuštní.

Miloš Hájek píše redakci Sudého práva
Miloš Hájek, mluví Charty 77, zaslal 20.12.1988 redakci Rudého práva dopis, v
nmž reaguje na lánek Arnošta Baka, Marie Boudové a Jaroslava Kojzeja z 3.12.1988
"O Jim ve skutenosti Jde". MJ. v nm pišet "Vedle zkreslených údaj a falešných
hodnocení obsahuje zmínný lánek i pímý falzifikát. Mluví se v nm o chartistickém
letáku z kvtna t.r., v nmž byla údajn slovai 'Komunistická strana Je
euperzloinecká organizace a aktivní nositele a vykonavatele Jejich idejí eká
spravedlivý rozsudek'. Chartistickým je pouze ten materiál, který Je podepsán
temi mluvími. Zmínný leták nemá s Chartou nic spoleného, pokud skuten
existuje, Je falzlfikátea nebo provokací. .. .A že údajný leták je falzifikátem
nebo provokací, musí poznat politický cit každého redaktora. Proto na konci svého
dopisu si kladu otázku, pi níž mám na mysli autorskou trojicit O jim ve
skutenosti jde?"

Vící Rudému právu
"Mejsou naše radosti 'ze života, z práce, z rodiny', kterých se Jan Palach zekl,
jenom hezkým pojmenováním pro naše sobectví a sebespokojenost?" Tak odpovídá Rudému
právu 37 vících oban na redakní lánek z 20. ledna t.r. Rozvratníkm nelze V.
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ustupovat, v nmž byly zveejnny výroky, které édajn vyjádily stanovisko "našich
vících"*

Ve svém dopise s 22.1.1989 (adresovaném TK, Synodní radš eskobratrská církve

evangelické a staršovstvu sboru CE v Heratovicích-Libiši) zásadn odmítají tento
generálizuJící a paušalizující pístup, protože "práv jako kesané' nejsou
oprávnni vyslovovat takto svrchovaná soudy, nebol ví, že teprve poslední soud
zjeví hodnotu a dosah všecb skutku lovka".
Sporný lev a glosa o Stefánikovi
Na více než sedal stránkách se vrací Josef Jablonlcký k památce generála Milana
Rastislava Stefánika, od jehož tragické smrti uplyne 4. kvtna 1989 sedmdesát let.

Pipomíná kampan ješt z nedávné minulosti, které se vedly jak proti
T.G.Masarykovi, E. Benešovi, tak proti M.R. Stefánikovi.

Osvtlují historii vzniku pomníku M.R.Stefánika a pylonu se státním znakem,
které byly instalovány v roce 1938 u píležitosti 20.výroí eskoslovenska v
Bratislav na tehdejším námstí 28. íjna, nynjším Strov. Uvádí okolnosti, za
nichž byl z pylonu demontován lev se státním znakem v ervnu 1940 a zaátkem 50. let

odstrann z námstí Stefánikv pomník.
Upozoruje, že znovuodhalení Památníku eskoslovenské státnosti, které se konalo

v Bratislav 24.10.1988, deformuje historickou skutenost. V památníku se znovu
objevuje pvodní symbol lva se státním znakem, ale ne již pomník M.R.Štefánika,
který k nmu neodlun patí. Navíc oficiální pedstavitelé nevzpomenuli pi této

oslav ani jednou jmen T.G.Masaryka a M.R.Štefánika, kteí se o vznik našeho státu
zasloužili*

Dopis Rudému právu
Zástupci Charty 77, Demokratické iniciativy, Nezávislého mírového sdružení, Výboru
na obranu nespravedliv stíhaných a Spoleenství pátel USA zaslali 4.11.1988
dopis Sudému právu, v nmž reagují na lánek Jaroslava Málka "Co tam dlali amerití
diplomaté?", který byl zveejnn 4.11.1988 na jeho titulní stran.

Ohražují se v nm proti absurdnímu tvrzení, že setkání námstka amerického
ministra zahranií pana Hhiteheada se zástupci našich obanských iniciativ bylo
ve skutenosti "instruktáží", jak má probíhat nezávislá manifestace 28.10.1988
v Praze a navrhují Rudému právu, aby o obsahu tohoto spoleného rozhovoru, který
pochopiteln není tajný, mohli tenáe Rudého práva informovat.

Dopis vlád CSSR
J.Dienstbier, J.Hájek, M.Hájek, M.Hromádková, M.Kltbl, Z.Jiínský, V.Kabraa,
V.Kadlec, E.Kadlecová, L. Kohout, V.Kolmistr, R.Slánský, V. Slavík, V. šilhán, V. Vrabec
zaslali federální vlád dne 18.1.1989 dopis tohoto znní

»

"Již tvrtý den, dvacet let po smrti Jana Palacha, dochází na Václavském námstí
a daliích místech Prahy k brutálním zásahm státní moci vi obanm ne j rznjšího
vku a smýšlení. Je ada zranných a zatených. Píiny, které vyvolávají tato
stetnutí jsou hluboké. Jedno je jasnéi lidé nejsou spokojeni se zpsobem, jakým
se vládne.

Situace nabývá konfrontaní charakter. Tak však nelze ešit naše problémy.
Jako pesvdení socialisté Vás vyzýváme, aby státní orgány pestaly s násilím
vi obanm a okamžit propustily všechny zatené. Zante hned s pímým a

smysluplným dialogem se spoleností."
Za správnost podpis odpovídá Václav Slavík.

• * » *
i 1 1, i, t ....«Saša* alslV WWlmW

Jií Tichýi Jak jsem se stal hrdinou (fejeton)

0 hrdinství a statenosti, pemýšlel jsem poslední dva msíce, náplní výrazn
se lišící od program, pvodn na n pipravené a dopedu pedepsané v zabaveném
diái.
Pi stereotypních, sedmi krocích tam a sedmi nazpátek, pedstavoval jsem si

hrdiny dávné, pipomínané v mnohastránkových eposech, i nedávné, jejichž kivka
obecné popularity stoupala i klesala nezávisle na míe díve prokázaného hrdinství,
ale na dávce zpsobu, jakým je stávající Moc ostatním odpírala nebo naopak
vnucovala. Bože, jak chápu skorozatrpklost starého partyzána, jehož upímná
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nehrdinaká vyprávní, províjí dnes unudné síváni s pošklebky dtiek, jakoby
práv vypadlých ss Západní výkladní skíni* Pirovnání, ktaré - pad nikollka
laty pronesená na veejnosti v podobná souvislosti - pomohlo naplnit skutkovou
podstatu trestného inu výtržnictví, vypjil Jsem si od pítele, básníka a
teoretika umní Ivana M.Jirouse, nejen pro jeho výstižnost. Nemohl jsem ho požádat
0 souhlas* Je totiž stále tsm (a nejen on), kde se každým dnem etává, i proti
své vli, pro veejnost hrdinou. Myslím, že by se spokojil být "pouze" básníkem
a redaktorem.

"Nechte tem pochybovaným a vSelronlsujícím dtem peíst Plá koruny eské
od profesora erného!", dusil jsem v sob vstek a nelibost. "Teba si potom zanou
vážit i Reportáže psaná na oprátce od novináe Fuíka!"

V kleci, menií ne i výtah v obchodním dom, neuniklo to posornosti spolubydlících.
"Ze se na to nevyserei,** prohodil úastni le nechápavá ptadvacetiletý 'órka'.

mající za krádeže odsezených sedm a pul a dalSí dva ped sebou.
Po další otoce u trojnásobné jištného okna, vidl jsem hrdiny co prožili

yperit v zákopech První svtové i ty, co pežili frontu Druhé, ješt svtovjSí.
Kouící komín místní kuchyn, denn pozorovaný pi plhodinovém výbhu, mi, pi
otoce u oplechovaných dveí, pipomnl nehrdiny. Odulejšími rty a zaoblenjšími
nosy, naplnili pouze smrnice norimberských zákon. Stedovká msto však za nic
nemže. Odplivl jsem si nahlas do ucpané mísy.

"Seš frajer,** ozval se jednaticet iletý násilník v domnní, že odplivnutím
vyjaduji další nevoli státní moci. Donekonena omílal s hrdinskou posout "Za
celej svj život sem na svobod pracoval jen jeden rok. Ha 'komaue* nedlám!"
Nikdo mu chudákovi neekl, že ve vzení pracuje taky na komunisty, navíc však
jako nkolikanásobný otrok. Byl mi protivný, nestál jsem o jeho chválu ani píze.
Spotil jsem se pi pomyšlení, ža bych mel s tímto lovkem sdílet celu nkolik
let. Z vzení, odcházel bych pímo na sekretariát vládnoucí strany s vyplnnou
pihláškou.

S obdivem, pomyslel jsem zato na záda, ani dnes nezatrpklých šedesátník a

víc, nesoucí stopy bie tídních protivník, ale i dtek ideologických souputník.
Tiché i hlasité úvahy perušil mladý Róm, ekající na odvolací soud, od kterého

si sliboval deset let, na rozdíl od pvodních dvanácti. Sám se pasoval na nejvyšší
píku svého hodnotového žebíku; druzí dva byli hluboko pod ním. On stílel
po *bengovi* v hodnosti poruíka (hodnotí se víc než honit praporíky), oni ne.
Sedli však zase ve Valdicíeh a jinde, s dosud žijícími legendami, pohybujícími
se na hranici eci-fi literatury. Všichni byli hrdí a pyšni na prožité životy;
navenek.

Závidli mi pouze množství docházející korespondence a asté eskorty do civilní
nemocnice, Jejímiž chodbami procházel jsem se spoutanýma rukama ped sebou, v
doprovodu vybraných strážc. Míjející brnnské staenky si v rychlosti dlaly
kížek, dti se ustrašen tiskly k maminkám. Dospívající gymnazistky se rajcovn
šklíbily. Tyto Kížové cesty byly by pro Honzu, Frantu i Zoltána, cestami k vrcholu
blaženosti* Jejich hrdinství totiž narstalo tam, kde já cudn klopil zrak*

"Tak t policie udlala slavným," smál se dramatik, známý široké veejnosti,
a? se to nkterým líbí i ne, jemuž jsem - tak jako ostatním - pišel popát ješt
lepší kesanský nový rok.

"Dkuji pkn, nechci!**, neekl jsem mu v tu chvíli, protože nejsem mistr
pohotových odpovdí. Hatukal jsem ji až druhý den, rovnou do elegantn erného
Wandereru. Zaíná slobit staeek, a já se dsím chvíle, až dožije jako starý
opravá. Celá léta udržoval ho v chodu pouze svým umem, který mu ped tyiceti
lety zapomnli sebrat a zniit, na rozdíl od všeho ostatního, vetn náhradních
souástek do Wandereru. Snad si mysleli - tak jako o ekonomech, filozofech, faráích
1 sedlácích - že jich už neteba. Pozd dnes bycha honjt

Nkolik dní ped koncem starého roku ara žena, které si jinak vážím, ekla
vtu, náramn se podobající té dramatikov. Beze smíchu ovšem.

"Doufám, že si te3 nezaneš hrát na hrdinu!"
Domluvili se snad? Vždyt se ani poádn neznají. Sedím a kroutím hlavout slavný,

a hrdina zárove*
Ne nel Být slušným ale nepodlaným zahradníkem je pro m postaujícíl Kdyby

tak vtšina. .

.

Praha, leden 1989


